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 تقرير اجتماع الخبراء

 مقدمة أوال:

ال وتكنولوجيا لالتصة الفنية المتخصص األفريقياالتحاد ُعقد اجتماع خبراء الدورة العادية الثالثة للجنة  .0
أكتوبر  22إلى  22، في الفترة من في شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية واالتصاالت لمعلوماتا

2102. 

 الحضور

 ،الكونغو ،جزر القمر ،تشاد ،بورونديأنجوال،  ،الجزائر حضرت الدول األعضاء التالية االجتماع: .2
 ،امبياج ،ابون، الجسواتينيإ ،إثيوبيا ،مصر، جيبوتي ،مقراطيةجمهورية الكونغو الديكوت ديفوار، 

، الجمهورية العربية نيجيريا ،النيجر موزمبيق، ا،موريتاني ،مالي ،مالوي ،ليسوتو ،كينيا ،غانا
 .وأوغندا، السودان جنوب إفريقيا ،الصومال ،يونالصحراوية الديمقراطية، سيرال

 .ترد قائمة المشاركين في المرفق األول اتها.ار يل وجنوب السودان وتونس اعتذأرسلت سيش .3

  االقتصادية لدول غرب إفريقيامجموعة االقتصادية اإلقليمية التالية: المجموعة ال االجتماع حضرت .2

 فريقي لالتصاالتأيًضا المنظمات والوكاالت اإلفريقية والدولية التالية: االتحاد األ في االجتماع شاركت .5
ومنظمة األمم  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقياو  فريقيتحاد البريدي األاالالسلكية والالسلكية و 

 (.المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو

 وشركة أنتل. ، رابطة االتصال التقدمي،: جمعية اإلنترنتالمنظمات التاليةحضرت أيضا  .2

 الجلسة العامة األولى

 االفتتاح أوال.

 :التالية الكلمات والخطبتم إلقاء ، االفتتاح مراسمخالل  .7
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وزارة االتصاالت في  فريقية، مدير المنظمات األصفوتلسيد عمرو فاروق من اكلمة ترحيبية 
 وتكنولوجيا المعلومات، جمهورية مصر العربية

االتحاد األفريقي لقبولها تنظيم هذا مفوضية بالمشاركين وشكر  صفوترحب السيد عمرو فاروق  .8
 .في شرم الشيخ، مصراالجتماع المهم 

، مؤكدا وأبرز بعض التحديات القائمة التي تواجه قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .2
معالجة هذه المشاكل والتغلب على  مواتية وبناء قدرات الدول األعضاءالبيئة وفير العلى أهمية ت

 .عليها

دارة البنية التحتية والطاقة في مفوضية إل ، رئيس قسم مجتمع المعلوماتيداليكلمة السيد مختار 
 االتحاد األفريقي

حدادا على الدكتور طارق صمت بدعوة المشاركين للوقوف دقيقة كلمته السيد مختار يدالي  استهل .01
جمهورية مصر العربية الذي وافته المنية قبل لكامل، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات السابق 

اإلنترنت لألسماء واألرقام  لهيئةاألول نائب ال، كان الدكتور طارق كامل بحتى وقت قريو أسبوعين. 
 المعني بالحوكمة العالمية. المخصصة

، متحدثًا نيابة عن مفوضية االتحاد األفريقي، بالمشاركين في الدورة العادية السيد مختار يدالي رحب .00
لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نية المتخصصة الفالتحاد األفريقي للجنة ا الثالثة

ما حظي على  ا، مصر وشكر مصر حكومة وشعبلشيخشرم ابفي مركز ريكسوس للمؤتمرات  المنعقدة
 .كرم الضيافةبه جميع أعضاء الوفود من 

ت وتكنولوجيا قطاع االتصاال استرشد بهاإلى اعتماد األطر القارية الرئيسية الثالثة التي  أيضا أشارو  .02
الدورة ، مشيرا أيضا إلى أنه من المتوقع أن تبحث المعلومات واالتصاالت على مدار العقد الماضي

لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفنية المتخصصة التحاد األفريقي للجنة ا العادية الثالثة
 للتحول االتحاد األفريقي استراتيجية 2102أكتوبر  22إلى  22عقد في الفترة من واالتصاالت التي تُ 

الرقمية لتحويل المجتمعات واالقتصادات في  اتالتي تهدف إلى تسخير التقنيات واالبتكار  الرقمي
فرص العمل وتشجيع توفير  النمو االقتصادي الشاملحقيق فريقي وتاألتعزيز التكامل من أجل أفريقيا 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9
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لتنمية االجتماعية من أجل اورة الرقمية الرقمية والقضاء على الفقر لتأمين فوائد الث وسد الفجوة
 .واالقتصادية

وتحدد أفريقيا قصتها أن تروي  ، قال السيد يدالي إنه من الضروريةالعاموفيما يخص االتصاالت  .03
تحديد . وقال "من المهم إعادة في آن واحد تحدياتهال والمتصديةسردها: سرد أفريقيا الصاعدة بالتالي 

م في هذا العصر الرقمي حيث يمكن إنتا  المعلومات وأنواع مختلفة من قارتنا األالمتعلق ب سردال
 ".حقيقيفي الوقت الالجماهير في جميع أنحاء العالم وتوزيعها على  ياتالمحتو 

مع تفاعل أوضح أنه ينبغي ألفريقيا االستفادة من أدوات وقنوات االتصال التقليدية والرقمية الحالية "للو  .02
 وفي جميع أنحاء العالم".المهجر  شعوبنا في أفريقيا وفي

التطورات التي تحدث  وتقدرجماهيره  أن تفهم إلىبحاجة االتحاد األفريقي على أن يدالي لسيد وأكد ا .05
في العديد من البلدان فضاًل عن العمل الهائل الذي يقوم  المحرزفي القارة وكذلك التقدم الجيد والملهم 
وأشار إلى أن مفوضية  .2123أجندة انطالقا من  اة المواطنينبه االتحاد األفريقي من أجل تغيير حي

خطط وضع فريقي األخرى على أجهزة االتحاد األتعمل جنبا إلى جنب مع فريقي االتحاد األ
 .ةب األفريقيو الشعإلى االتحاد األفريقي  من أجل تقريبواستراتيجيات اتصال مختلفة 

قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، جمهورية لالعام أبيوت سينامو، المدير  المهندسالدكتور كلمة 
 إثيوبيا االتحادية الديمقراطية 

صاالت بوزارة ت، المدير العام لقطاع تكنووجيا المعلومات واالأبيوت سينامو المهندسلدكتور أشار ا .02
األولى والثانية  إلى الدورتين ،جلسة الخبراء إثيوبيا رئيس  عنممثالاالبتكار والتكنولوجيا في إثيوبيا، 

اتجاهات  حددتاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأبرز كيف للجنة الفنية المتخصصة ل
 أفريقيافي التحول الرقمي  تحقيق مهمة نحو

ض خف   في أفرييا قدالصغيرة عبر الهواتف المحمولة مدفوعات إطالق الخدمات المالية وال والحظ أن .07
بدون حسابات وأعباء المعامالت، مما أدى إلى تخفيض عدد السكان كلفة الخدمات المصرفية 

صحية الرعاية الإلى توفير خدمات الصحة بالهاتف المحمول  ، أدى إدخال تطبيقات. وبالمثلمصرفية
 .ميسورة التكلفة وبأسعار معقولة وعالية الجودة في البلدان النامية
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أن يؤدي إدخال شبكات الهاتف المحمول إلى ، يمكن في بعض الحاالت ،كما أشار أيًضا إلى أنه .08
شبكات الالسلكية مغطاة بالإحدى المناطق تصبح أسواق وخدمات جديدة. وقال إنه عندما  استحداث

العمالة بشكل عام ومشاركة اإلناث في العمل بشكل  تزدادفي بلد إفريقي معين، على سبيل المثال، 
عملية في و  فرص العملالتي تساعد في البحث عن خاص. وقال أيًضا إن تطبيقات الهاتف المحمول 

الرقمية أو عندما تكون عملية التوظيف  المعرفةتقديم الطلبات مفيدة بشكل خاص في حاالت انخفاض 
جميع الفئات حتى يشمل غير رسمية إلى حد كبير. وأضاف أنه لتوسيع نطاق هذه الخدمات 

 موثوق.ينبغي توفير ربط المستفيدة، 

إال على  الربطكذلك إلى أنه ال يمكن استهالك الخدمات التي يتم تقديمها من خالل أشار الرئيس  .02
منع الضرر قادرة على يمكن االعتماد عليها و  إلكترونيةالنحو المقصود إذا كانت هناك قدرة أمنية 

 العمل أيضا على، وصوةالعمل على تحقيق إفريقيا مينبغي لنا، عند  لذلك،و والخسائر بشكل استباقي. 
منحنا ختراقات الخلفية. ويمكن تحقيق ذلك إذا االابتكار تقنيات محلية يمكن أن تكون خالية من 

ذلك، يمكننا أن نحقق  هذه المساعي. إذا فعلنافي لمثل هذه المجاالت وبذلنا جهوًدا هائلة  ولويةاأل
 وآمنة.وصولة إفريقيا م

ته باإلعراب عن تقديره لجمهورية مصر العربية إلى إفريقيا مترابطة وآمنة واختتم كلموفي الختام، دعا  .21
ي غضون فالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ة الدورة الثالثة للجنة الفنية المتخصصة لاستضافعلى 

 .مهلة قصيرة وتمنى مداوالت مثمرة لجميع المشاركين

 المسائل اإلجرائية :ثانيا

 ةالمكتب الحاليهيئة اع على أن يرأس ووافق االجتم .شكل االجتماعت معلومات مستكملة حول ُقدم .20
 ة.المكتب الجديدالوزراء هيئة اإلجراءات حتى ينتخب 

 .2كملحق  االجتماع جدول األعمال وبرنامج العمل مع تعديالتاعتمد  .22
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 تكنولوجيا المعلوماتو المتخصصة الثانية لالتصال  هيئة المكتب للجنة الفنيةانتخاب  :ثالثا

   واالتصاالت

الدورة مكتب لدول التالية أعضاًء في االجتماع ا اقترحالجغرافي، مبدأ التناوب والتمثيل  إلىًا استناد .23
الوزراء ، ليبحثها واالتصاالت لالتصال وتكنولوجيا المعلومات الفنية المتخصصة للجنةالثانية 

 الموقرون:

 أفريقياوسط 
  المكتبهيئة  رئيس بووندي

 أفريقياشمال 
 المكتب هيئة لرئيس النائب األول مصر

 األفريقيالجنوب 
  المكتبهيئة النائب الثاني لرئيس  ال يزال قيد التشاور

 أفريقياغرب 
 المكتبهيئة النائب الثالث لرئيس  سيراليون

 أفريقياشرق 
 المكتبهيئة  مقرر جيبتي

 
 لالتصال المتخصصةالفنية  األفريقيللجنة االتحاد  االمنتهية واليته المكتبهيئة تقرير : رابعا

 واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

هيئة تقريرًا عن أعمال  ،المكتب المنتهية واليتههيئة امقرر ت مفوضية االتحاد األفريقي، نيابة عن قدم .22
 .المكتب

 لالتصال وتكنولوجيا المعلومات للجنة الفنية المتخصصة االمكتب المنتهية واليته ت هيئةعقد .25
في  2102مارس  05في دورتها العادية الديمقراطية جمهورية إثيوبيا االتحادية برئاسة  واالتصاالت

التحول الرقمي البريدي. ويرد تقرير  بشأن على هامش المنتدى الرفيع المستوى ، تونسالعاصمة تونس
 أ 0المكتب في الملحق هيئة 
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تحاد األفريقي على نحو ما التي اتخذتها مفوضية اال لما باإلنجازات الرئيسية التاليةعالخبراء  أحاط .22
 أبلغت بها هيئة المكتب.

بشأن إدارة اإلنترنت واالقتصاد الرقمي  األفريقيإعالن رؤساء دول وحكومات االتحاد  جازةإدعم  (0)
 ؛أفريقيافي 

والخبراء الفنيون  ناع السياسة)ص ادولة عضو  22 أصل من من كل دولة خبراء 3متوسط  تدريب (2)
 والقدرات السيبرانية.السيبراني والتشريعات  استراتيجيات األمن إنفاذ القانون( علىخبراء و 

، اً ودولي اً أفريقي اً مشارك 311 أكثر منمع  السيبرانيةجرائم الاألول حول  األفريقيالمنتدى  مينظت (3)
 ، ووزارة العدل في الواليات المتحدة.نتربول، واإلالمجلس األوروبيبما في ذلك 

 .أفريقيالخصوصية وحماية البيانات الشخصية في المبدأ التوجيهي بشأن اإطالق  (2)

المناطق الريفية  يل وصوللتسهحلول  إيجادخبيًرا وطنًيا من الدول األعضاء على  22تدريب  (5)
 استخدام بنى تحتية حديثة ومبتكرة.من خالل واالتصاالت  إلى تكنولوجيا المعلوماتوالنائية 

 فريقياتحويل االقتصاد الرقمي ألجعل اإلنترنت مع  ةدار إلالسابع  األفريقي لمنتدىالناجح لنظيم تال (2)
  .ئيسيالتركيز الر مجال 

ة األفريقيخبيرا شابا إضافيا في المدرسة  21 تم تدريب ، السنوات الخمس األخيرة على غرار (7)
 إلدارة اإلنترنت.

نشاء من ريقيينعبئة الموارد والمتطوعين األفت (8)  بادلتمن أجل إلدارة المعرفة  بر رقميلتصميم وا 
  أفضل الممارسات بشأن السياسات الرقمية ومسائل إدارة اإلنترنت

ماليين يورو للبرنامج  5تنفيذ تمويل جديد بقيمة بدء فاوضات مع االتحاد األوروبي و الم امختتا (2)
بهدف تعزيز آليات التنسيق وسياسة المواءمة  - الرقمية فريقياأل السياسات والنظممبادرة  -الجديد 

 .اإلنترنت إدارة على األفريقيجميع الدول األعضاء في االتحاد  وبناء قدرات أفريقيا والتنظيم في

وسائل نابر م في 2123 أجندةإبراز وزيادة  2123 أجندةاإلعالم في  لوسائ إشراكتشجيع  (01)
 أفالم وثائقية؛ 2القارية بما في ذلك إنتا   وسائل اإلعالمالرقمية و اإلعالم 

باللغة السواحيلية واإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية ريقي ألول مرة االتحاد األفنشيد  إنتا   (00)
تاحتهواإلسبانية والعربية  ؛التواصل االجتماعي شبكاتعلى  ، وتشرهللجمهور والدول األعضاء ، وا 
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الدول الموقعة والمصدقة من خالل نشر وتوزيع قائمة  األفريقيالوعي بمعاهدات االتحاد  زيادة (02)
 حتى اآلن. 0223منذ عام  األفريقية / االتحاد األفريقية الوحدة على معاهدات منظم

 يلي: مابالقيام ن يالوزراء الموقر عا الخبراء د .27

  ؛المكتب هيئة هاتنجازات التي حققإلبا اإلشادةعلما بالتقرير المرحلي و اإلحاطة 
 صنع أجهزة عن الصادرة مقررات اللتنفيذ  األفريقيالدول األعضاء دعم مفوضية االتحاد  الطلب من

 .واالتصاالت المعلوماتاالتصال وتكنولوجيا قة بالمتعل األفريقياالتحاد سياسة 
 

 الثانيةالجلسة العامة 
 

 األفريقية االتحاد مفوضيتقرير  :خامسا

 .األفريقيمفوضية االتحاد  عن أنشطة تقريرال، لمعلوماتمجتمع ا قسم ، رئيسيدالي قدم السيد مختار .28

ذات  األفريقياالتحاد  مقرراتاستجابة ل المشاريعبرامج و حالة تنفيذ العن  از موجفي عرضه،  قدم  .22
  التي اعترضت عملية التنفيذ. التحديات، مبينا الصلة بالقطاع

األساسية في التحتية  بنىلى الإلمناطق الريفية والنائية ا تسهيل وصولاستراتيجية كما تحدث عن  .31
 .أفريقيا

 :ةالتعليقات التاليقدم الخبراء  .30

 الحاجة إلى مراعاة البعد األمني في الشراكة ؛ 
  شراكة بشأن مسألة األمن السيبرانيالتوضيح العملية المتبعة في 
 تحسين االتصال والتحول الرقميمن أجل راءات المتخذة لدعم قطاع البريد اإلج 
 إمكانات البريد في تمكين الشباب والنساء وخاصة في المناطق الريفية والنائية 

 البرامج القارية واإلقليمية :اسادس

قدمت المجموعات االقتصادية اإلقليمية والوكاالت المتخصصة التالية عروضًا حول مبادراتها:  .32
السلكية والالسلكية،  واالتحاد اإلفريقي لالتصاالتيا )اإليكواس( االقتصادية لدول غرب إفريقالمجموعة 

 .واالتحاد البريدي األفريقي
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برامج  حولعرًضا  ، موظفة برامج معنية باإلنترنت واألمن السيبرانيأوالغونجيفوالكي  قدمت السيدة .33
، واألمن السيبراني، الدولي التجوالخدمة التي شملت  االقتصادية لدول غرب إفريقيامجموعة وأنشطة ال

أطر  وضعشخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و األ وصولياسة اإلكواس لوس
نشاءية جديدة لدعم االقتصاد الرقمي، و إقليم البنية التحتية للنطاق العريض اإلقليمي، ومنتدى غرب  ا 

 .والقطاع البريدي ،إفريقيا إلدارة اإلنترنت

عن أنشطة تقرير الالسيد جون أومو التحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية قدم األمين العام ل  .32
 :أبرز في عرضه ما يليلكية والالسلكية، حيث االتحاد األفريقي لالتصاالت الس

عقدها االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية ت التحضيرية ألفريقيا التي النتائج الرئيسية لالجتماعا (0)
المؤتمر  بشأن بنود جدول أعمالوحدة رحات والمواقف اإلفريقية المبهدف إعداد المقتوالالسلكية 

لتوحيد مقاييس االتصاالت السلكية  الجمعية العالمية، و 2102لعام  العالمي لالتصاالت الراديوية
االتحاد األفريقي لالتصاالت  بين أعضاءفيما تنسيق إنشاء آلية  كذلكو  ،2121لعام  والالسلكية

في . و ميناأفريقيا والمناطق األخرى خالل هذين المؤتمرين اله السلكية والالسلكية، وبين
، تم لالتصاالت الراديوية التاسع عشر العالمي ير للمؤتمراالجتماع التحضيري األفريقي األخ

 موجات التضمين الترددي اإلذاعي على للبث أفريقيا خطة جنيفضرورة أن تحس ن االتفاق على 
 ؛حسن النية السياسية وخلق الوعي العامإبداء إلى )إف م( والدعوة 

مؤتمر المفوضين لالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية  فريقية والمشاركة فينتائج المساهمات األ (2)
، 2107لعام  لتطوير االتصاالت السلكية والالسلكية الميالمؤتمر العو  2108لعام والالسلكية 

مؤتمر  لتنفيذ نتائج االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية  عمل حلقةوكذلك 
مبادرات ال، بما في ذلك المؤتمر الدولي لتطوير االتصاالت السلكية والالسلكيةو  المفوضين

المؤتمر العالمي لتطوير االتصاالت السلكية التي اعتمدها مية للتنمية اإلقليفريقية الخمس األ
 ؛2107والالسلكية لعام 

لالتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية لمؤتمر المندوبين المفوضين النتائج الرئيسية  (3)
الخطة  دالسيد جون أومو أميًنا عاًما، واعتم تخبوالذي ان 2108المنعقد في نيروبي في عام 

ة الرابعة يثورة الصناعاألفريقية لللجنة ال وأنشأ 2122-2108لالتحاد للفترة  ستراتيجية الجديدةاال
 ستراتيجي ألفريقيا؛اإطار وضع ويض لمع تف

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%8A
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://context.reverso.net/traduction/arabe-anglais/%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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برمت خالل الفترة الماضية، وكذلك كما قدم لمحة عامة عن االتفاقيات والشراكات الجديدة التي أُ  .35
لتوفير بناء قدرات األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية  يقوم بها االتحاداألنشطة الرئيسية التي 

في مجاالت مختلفة مثل االتصاالت الراديوية، وتنظيم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وما  أعضائه
 .2121-2102إلى ذلك واألنشطة المخطط لها والمشاريع والمبادرات المستقبلية للفترة 

من أجل  االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكيةبذلها يلتي وأبرز السيد جون أومو الجهود ا .32
ممارسة قائمة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني بفعالية في قطاع االتصاالت الراديوية من خالل 

خاصة  حلقات عملفعاليات أو في  االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكيةمشاركة عدم 
كون المرأة ممثلة فيها وضرورة أن تتضمن جميع الدعوات ال ت لومات واالتصاالتعمبتكنولوجيا ال

دعو خاصة موجهة إلى الدول  االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكيةللمشاركة في اجتاعات 
 .نساء في وفودهاضم األعضاء والمنظمات ل

يسة لجنة الثورة الصناعية الرابعة التابعة من جنوب أفريقيا، رئدياني جوردان السيدة نونغومبيال  تقدم .37
لالتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية، اإلطار االستراتيجي للثورة الصناعية الرابعة ألفريقيا 

الثورة الصناعية الرابعة  تم إنشاء لجنةاالتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية.  نيابة عن
التحاد بواسطة مؤتمر المندوبين المفوضين لـ قي لالتصاالت السلكية والالسلكيةالتابعة لالتحاد األفري

وضع ، مع إعطائها تفويضا ل، في نيروبي2108في أغسطس األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية 
 .للثورة الصناعية الرابعة ألفريقيا ستراتيجياإطار 

رئيسيا في ملعب  العبامبكر لتصبح  أبرزت الحاجة إلى وضع استراتيجية ألفريقيا في وقت .38
بتنمية القارة. كما قدمت لمحة عامة عن تعجيل بيئة مستدامة للتهيئة التكنولوجيات الناشئة بهدف 

والتحديات واألسئلة التي يجب مراعاتها عند وضع  جنة الثورة الصناعية الرابعةالمكونات الرئيسية لل
طت الضوء على النتائج الرئيسية ألعمال اللجنة والنتائج وسل  ي، طار االستراتيجالصيغة النهائية لإل

كطريق للمضي قدما، ستقوم حول جاهزيته للثورة الصناعية الرابعة.  الرئيسية لتقييم البلد عبر اإلنترنت
ستراتيجية النهائية التي ستكون جاهزة بحلول عام وثيقة االال إعداداللجنة بتعيين خبير للمساعدة في 

 .األعضاء العتمادها ها الدولتبحثلكي  2121

على مساهمة القطاع  فيه ، عرضًا ركزالتحاد البريدي األفريقيقدم السيد يونس جبرين، األمين العام ل .32
البريدي في التنمية االجتماعية واالقتصادية، ال سيما بالنسبة للسكان المحرومين، والموقع المؤسسي 
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حالة التنفيذ للبرامج كما تحدث عن لبريدي العالمي، القطاعي والعناصر الرئيسية إلصالح االتحاد ا
مشروع مد شبكة المالي، وأنظمة المعالجة، و الشمول والمشاريع الرئيسية المتعلقة بالتجارة اإللكترونية، و 
 .الكهرباء والربط بين مكاتب البريد والتحول الرقمي

حاد البريدي العالمي الذي تم بشأن إصالح االت للموقف األفريقيأشار كذلك إلى التنسيق الناجح  .21
التوصل إليه في المؤتمر االستثنائي الثالث لالتحاد البريدي العالمي الذي عقد في جنيف في سبتمبر 

أنقذ وحمى اإلطار المتعدد األطراف الذي يعد األساس قد المشترك  األفريقي إن الموقف. 2102
  ، البساطة التشغيلية، إلخ(.يةا )الشمولعامً  025المنطقي إلنشاء االتحاد البريدي العالمي قبل 

أكد المندوبون على ضرورة قيام مفوضية االتحاد األفريقي بالدور التنسيقي للبرامج واألنشطة في جميع  .20
 عملية ومواءمة وتحديث السياسات القائمة وكذلك أهمية إشراك المنظمات اإلقليمية في القارةأنحاء 
 .التنفيذ

 ن ما يلي:يالوزراء الموقر رء من طلب الخب ،عقب المناقشات .22

 التعجيل بالتصديق على اتفاقية مالبو وتنفيذها (0)
إقرار استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة كجزء من استراتيجية التحول الرقمي في أفريقيا وبرنامج  (2)

 العمل
بما في  ودعمها الثورة الصناعية الرابعةبشأن  فريقيةاأل ستراتيجيةاالوضع اإلحاطة علما بعملية  (3)

نترنت ذلك تنسيق األطر القانونية والتنظيمية في المجاالت الرئيسية  مثل الذكاء االصطناعي وا 
 ؛تكنولوجيا بلوكشينو األشياء 

في  بالموجات المتوسطةالتردد لمحطات اإلذاعة الصوتية  تحصيص ترشيد خطةبعلمًا  إلحاطةا (2)
البث بالموجات  ) 82 جينف، MHz 108-875في النطاق  3وجزء من اإلقليم  0اإلقليم 

بمساعدة االتحاد األفريقي لالتصاالت السلكية والالسلكية  نفذهيالذي س فريقيا( ألFM المتوسطة 
من الترددات  أكبر عدد ممكنبهدف تحقيق السلكية والالسلكية االتحاد الدولي لالتصاالت 

 القابلة لالستخدام.
إنشاء آلية إلى  يقي لالتصاالت السلكية والالسلكيةاالتحاد األفر و  األفريقيمفوضية االتحاد  دعوة (5)

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المعنية بجهزة األتنسيق تبادل نتائج اجتماعات مختلف ل
 الدولية؛ في المحافلبصوت واحد  أفريقياخرى التي تشارك فيها حتى تتحدث والمنتديات األ
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مع  األفريقية على مستوى االتحاد األفريقيحات الدعوة إلى تفعيل العملية الفنية للجنة الترشي (2)
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتنسيق مصالح في مجال اإلشارة إلى المواقف الدولية 

 المنطقة؛
الحتفال باليوم اإلفريقي لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات اإلى دعوة الدول األعضاء  (7)

التكنولوجيا إلنقاذ األرواح: اتصاالت  تحت شعار "استخدام 2102ديسمبر  7واالتصاالت في 
دارتها  2و  5يومي  والمشاركة في المنتدى المخطط" الطوارئ للحد من مخاطر الكوارث وا 

 في مابوتو، موزمبيق.   2102سمبر دي
مشروع ، وهو وتنفيذه Ecom @ Africaلى االنضمام إلى مشروع إالدول األعضاء  دعوة (8)

المنظمات البريدية في أفريقيا للمشاركة في التجارة  مساعدةى التحاد البريدي العالمي يهدف إلل
 ؛اإللكترونية المتنامية

 Ecom@Africa مشروعبين  تآزرتحقيق العلى إلى العمل  األفريقيدعوة مفوضية االتحاد  (2)
 مماثلة؛الوالمشاريع القائمة 

 .مكاتب البريدن ة الكهرباء والربط بيمد شبكز في تنفيذ مشروع بالتقدم المحر  اإلحاطة علما (01)
عداد  النموذجية في البلدانتقييم أثر كال المشروعين إلى االتحاد األفريقي للبريد أمانة  دعوة (00) وا 

 ذلك.تقرير عن 

، عرضًا عن ة في اللجنة االقتصادية ألفريقياالشؤون االقتصادي وظفسيك، م ختارقدم السيد م .23
 أفريقياتحقيق نمو شامل ومستدام في الرامية إلى  افريقيالمبادرات الرقمية الرئيسية للجنة االقتصادية أل

للتكنولوجيات أمام والتحديات الهائلة  اتلط الضوء على اإلمكانوتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وس
 .أفريقياالرقمية لتحويل التفاعالت االقتصادية واالجتماعية في 

 مجال مركزا للتميز في فريقياقتصادية أل، أنشأت لجنة األمم المتحدة االولمعالجة هذا الشاغل القاري .22
لهذا المركز في إسداء  ساسيةاألالرقمي، ويتمثل المهمة  واالقتصاداإللكترونية الهوية الرقمية والتجارة 

واالقتصاد  لكترونيةبشأن الهوية الرقمية ومبادرات التجارة اإلالمشورة الفنية للبلدان، بناء على طلبها، 
 :، ما يلي، من بين أمور أخرىالمركزتشمل أهداف و الرقمي. 

تعزيز تنمية قدرات الموارد البشرية في البلدان عن طريق وضع مبادئ توجيهية ومعايير  (0)
ومبادرات  إللكترونيةل الهوية الرقمية والتجارة اوتدريبات وأطر سياسات/استراتيجية في مجا

 االقتصاد الرقمي
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وتكنولوجيا حديثة لالبتكار وتبادل أفضل  تيةتحبنية  ذات يبية وتجريبيةإنشاء مختبرات تدر  (2)
 ؛الممارسات بين صانعي السياسات والمهنيين والممارسين

تشجيع البحث والتطوير بشأن األبعاد المتعددة لالقتصاد الرقمي وكذلك تجميع وتنسيق األعمال  (3)
 .المفوضيةالمتعلقة باالقتصاد الرقمي في 

بما في ذلك تنفيذ المعايير  ،ات القانونية والتنظيميةدعم سياسات التنمية واألطر واالستراتيجي (2)
الدنيا ألنظمة الهوية الرقمية لحماية الشمول والثقة وقابلية التشغيل البيني وكذلك تنسيق نظام 

 ؛التسجيل المدني ونظام الهوية الرقمية في جميع أنحاء القارة
الستفادة المتبادلة لتشجيع ا، الرقميواالقتصاد اإللكترونية لهوية الرقمية والتجارة لإنشاء مرصد  (5)

 ؛البلدان بينتبادل أفضل الممارسات والخبرات و 
عاون مع الشركاء العمل المتعلقة بالسياسات والتكنولوجيا بالت حلقاتدعم وتنظيم المؤتمرات و  (2)

االجتماعات والفعاليات األخرى التي ستخلق فرص التعلم عقد وكذلك عيين، اآلخرين والصنا
 ؛فكار وزيادة الوعيلتبادل األ

إنشاء شبكة من صانعي السياسات والمهنيين والممارسين لتعزيز التواصل وتبادل أفضل  (7)
واالقتصاد اإللكترونية تعزيز الهوية الرقمية والتجارة مجال الممارسات وجهود ريادة األعمال في 

 القارة. أرجاء الرقمي في
-دان للدعم والتعاون في مختلف جوانب الرقمنة عدد متزايد من طلبات البلويستجيب ليتلقى المركز  .25

ني بشأن االستراتيجية الرقمية واألطر القانونية للهوية ف، وتوسيع النطاق العريض والدعم الالهوية
 .وغيرهاومنصات التجارة اإللكترونية وفرض الضرائب على القطاع غير الرسمي 

إنشاء مركز التميز للهوية بشأن ية ألفريقيا أحاط االجتماع علما بعمل لجنة األمم المتحدة االقتصاد .22
 وأقر  به. الرقمية والتجارة واالقتصاد

 الثالثةالجلسة العامة 

 (2131-2121) فريقيااستراتيجية التحول الرقمي الشامل أل :سابعا

تكنولوجيا بشأن  EX.CL/987 (XXXXII) األفريقيالمجلس التنفيذي لالتحاد  مقرراستناًدا إلى  .27
( بشأن مبادرة مجتمع XXXI– 802) فريقياواالتصاالت، وقرار اللجنة االقتصادية ألالمعلومات 
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الثانية الدورة على هامش المنعقد الذكية  أفريقياتحالف واجتماع مجلس إدارة  األفريقيالمعلومات 
قطاع تكنولوجيا المعلومات على أهمية  اللذين أك دا، رؤساء الدول والحكوماتلمؤتمر والثالثين 

بوضع استراتيجية شاملة للتحول  األفريقيمفوضية االتحاد  تتصاالت لقيادة هذه العملية، تعهدالوا
ووكالة الذكية  فريقياتحالف أو  فريقياألاالقتصادية األمم المتحدة بالتعاون مع لجنة  فريقياالرقمي أل

االتحاد و ، نك األفريقي للتنميةوالب، اإلقليمية المجموعات االقتصاديةو  النيباد -االتحاد األفريقي للتنمية 
االتحاد الدولي و ، القدرات المؤسسة األفريقية لبناءو ، الت السلكية والالسلكيةااألفريقي لالتص

 والبنك الدولي.السلكية والالسلكية،  لالتصاالت

دراكًا لجهود قادة القارة في  .28 ن القادة لتحول الرقمي وتسريعه واالستفادة من رؤية العديد مل منح األولويةوا 
لالسترشاد بها في تقديم استراتيجية شاملة للتحول الرقمي العتماد  ، فإن إفريقيا على استعداداألفريقيين

 .الصناعية الرابعةالثورة جني فوائد من أجل  استجابة مشتركة ومنسقة

، والتنظيمات س، السيااألساسية )البيئة التمكينية دعائمإلى ال فريقياتستند استراتيجية التحول الرقمي أل .22
قطاعات ، الاالبتكار الرقمي وريادة األعمال(، المهارات الرقمية والقدرات البشرية، البنية التحتية الرقمية

التعليم و ، لكترونيةلحكومة اإل، ااإللكترونية والخدمات الماليةلتجارة ، الكترونيةالحساسة )الصناعة اإل
املة ( لدفع التحول الرقمي والمواضيع الشلكترونيةاإلالزراعة و ، اإللكترونية لصحة، ااإللكتروني

الخصوصية و ، األمن السيبرانيو التكنولوجيات الناشئة، و ، ةالرقمي هوية، ال)المحتوى الرقمي والتطبيقات
البحث والتطوير( لدعم النظام البيئي الرقمي. وسيشمل أيًضا توصيات و وحماية البيانات الشخصية، 

جراءات سي تتضمن بعض و شامل. حاسم وموضوع قطاع كل دعامة أساسية و إطار  تحتاسية وا 
 األفريقيالتحاد المشتركة بين ا العملفرقة مقترحة تلك الموضحة في تقرير التوصيات واإلجراءات ال

 .المعنية باالقتصاد الرقمي واالتحاد األوروبي

في كل  عن مدخالت فضالرقمي ألفريقيا ومناقشتها بإسهاب ستراتيجية التحول الا شروعتم تقديم م .51
 .فروع مشروع الوثيقة

 بما يلي: القيام من الوزراء الموقرينُطلب  .50

 (2131-2121واعتمادها ) فريقياأل مي الشاملاستراتيجية التحول الرق بحث (0)
قمي تعبئة الموارد الالزمة لتنفيذ استراتيجية التحول الر  إلى األفريقيمفوضية االتحاد  دعوة (2)

 ؛ن مع الشركاء اإلنمائيين، بالتعاو فريقياالشامل أل
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العمل مع جميع أصحاب المصلحة وتحديد أدوار مواصلة طلب من مفوضية االتحاد األفريقي ال (3)
 ومسؤوليات كل منظمة في تنفيذ االستراتيجية.

، فريقيالجنة األمم المتحدة االقتصادية ألو  األفريقيمفوضية االتحاد و ، حث الدول األعضاء (2)
االقتصادية  المجموعاتو ، النيباد -وكالة االتحاد األفريقي للتنمية و ، الذكية أفريقياتحالف و 

مؤسسة وال، السلكية والالسلكيةلالتصاالت  األفريقياالتحاد و ، والبنك األفريقي للتنميةاإلقليمية، 
أصحاب من البنك الدولي وغيرها و ، االتحاد الدولي لالتصاالتو ، فريقية لبناء القدراتاأل

رقمنة ال أجندةالتحول الرقمي الشامل كأجندة  عتبار ال أفريقيالرقمنة في المصلحة في مجال ا
 ؛تنفيذهاتعجيل بارد النادرة والمن أجل االستخدام األمثل للمو  توحيد الجهودللقارة و  ةمشتركال

واالتحاد الدولي للتنمية  األفريقيبنك الو  فريقيااالقتصادية ألاألمم المتحدة مناشدة لجنة  (5)
اآلخرين اإلنمائيين شركاء الوالبنك الدولي واالتحاد األوروبي و سلكية والالسلكية ت اللالتصاال

 .فريقياأل استراتيجية التحول الرقمي الشاملدعم تنفيذ 

المعني باالقتصاد واالتحاد األوروبي  األفريقيتحاد المشترك بين االالعمل  يقتقرير فر  :ثامنا
 الرقمي 

عمل لالقتصاد  فريق 2108 المفوضية األوروبية في ديسمبرو  األفريقيأنشأت مفوضية االتحاد  .52
 يقفر سعى يو . عند تحديد أولويات إجراءات التعاون األفريقياألوروبي واالتحاد  االتحادلتوجيه الرقمي 

والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية  جهات المانحةشراكة للقطاع الخاص وال برالعمل إلى توفير من
أن يحقق المتطور بالفعل  األفريقيالتحول الرقمي قدرة لى أساس فهم مشترك لكيفية ني عوالمجتمع المد

 فوائد لجميع المواطنين.ويحقق ، لتنمية المستدامةاتحقيق ب عجل، ويلحدودالعابر لالتكامل 
 المعنيالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي المشترك بين االعمل يق فر فيما يلي التوصيات الرئيسية ل .53

 :قتصاد الرقميباال
 الشامل إلى النطاق العريض بأسعار معقولة الوصولتحقيق ب التعجيل (0)
، لتمكين المواطنين من ، في التعليم والتدريب المهنيالمهارات األساسية للجميعتوفير ضمان  (2)

 االزدهار في العصر الرقمي.
ز ريادة األعمال تحسين بيئة األعمال وتيسير الوصول إلى التمويل وخدمات دعم األعمال لتعزي (3)

 الممك نة رقمياً 
   الخدمات اإللكترونية اعتماد ب التعجيل (2)
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 :الموقرين القيام بما يليلب من الوزراء طُ  .52
العمل المشترك بين االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي المعني  يقفر علما بتقرير اإلحاطة  (0)

تقدم على الالمفوضية األوروبية و  األفريقيكل من مفوضية االتحاد واإلشادة بباالقتصاد الرقمي 
 ؛2107لعام واالتحاد األوروبي  األفريقيالمحرز في تنفيذ إعالن قمة االتحاد 

 التقرير على جميع الدول األعضاء؛ تعميمإلى  األفريقيدعوة مفوضية االتحاد  (2)
هات للمضي قدمًا وال سيما الدول األعضاء وأصحاب المصلحة تقديم مدخالت وتوجي الطلب من (3)

 طة طريق للتنفيذ.ار وضع خما يتعلق بفي
 االتحاد األوروبي-تقديم تقرير قمة االتحاد األفريقيإلى دعوة ال (2)

 
  األفريقيالتحاد الجارية لمشاريع البرامج و ال :تاسعا
 ألفريقيا الرقمية السياسات والنظممبادرة ألف. 

 - ألفريقيا الرقمية ياسات والنظمالس مبادرة-بتنفيذ مشروع جديد  حاليا تقوم مفوضية االتحاد األفريقي .55
 هدف إلى معالجة القضايا التالية:ت

صدار التراخيص النطاق التردديتحسين توزيع  (0) دار و  وا  بما في ذلك  ،في جميع أنحاء القارة تها 
والتسعير بناًء على أفضل الممارسات الدولية مع اتباع نهج  ،معالجة التداخالت الضارة

تكنولوجيا الجيل  الراديوي إلنترنت األشياء ونشرالتردد  نطاقاستشرافي نحو استخدام موارد 
 .الخامس

منهجية للرصد والتقييم  وضعالمواءمة بين السياسات والتشريعات من خالل في فجوة ال سد  (2)
وجدول أعمال استشرافي بشأن المجاالت ذات االهتمام المشترك للدول األعضاء في االتحاد 

 األفريقي.
السلطات التنظيمية الوطنية والرابطة اإلقليمية للهيئات التنظيمية ومفوضية تعزيز التعاون بين  (3)

، وتعالج قضايا جيب للمتطلبات التنظيمية الجديدةاالتحاد األفريقي لتهيئة بيئة مواتية تست
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الناشئة وتعزز التحول الرقمي ألفريقيا.

تعاوني لدعم تنسيق سياسات تكنولوجيا المعلومات إنشاء وتشغيل منها  أفريقي رقمي  (2)
ألفريقيا  السياسات والنظمواالتصاالت وتنظيمها في أفريقيا وضمان استدامة مشروع مبادرة 
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القيام  من قبل جميع أصحاب المصلحة من أجلشكل مكثف با المنبر يتم استخدام هذو الرقمية. 
 :بما يلي

 الوطنية واإلقليمية والقارية ريعاتتشلجميع السياسات وال شباك موحدإنشاء  -
والمسائل  األفريقية الموحدةالمواقف  صياغةلمناقشة و  ريقيينإنشاء مساحة عمل للخبراء األف -

 المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلنترنت
 توقعات واإلبالغ؛الاإلحصاءات األفريقية المناسبة، و  إعداد -
فيما يتعلق بسياسات وأنظمة  ريقيينعبر اإلنترنت للخبراء األف مستمرةلتدريبات التقديم الدعم ل -

دارة اإلنترنت.  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وا 
، والتقويمات واألحداث، مقرراتأدوات االتصال وتبادل المعرفة: المنشورات وال إنشاء -

 ، وتبادل األخبار واالستفسارات وغيرها ...ومجموعة الخبرات

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. واالستخدام اآلمن لألفريقية على إدارة اإلنترنت بناء القدرات ا  (5)
 :ما يليهذا البرنامج وسيمكن 

 ؛والدعوة لها إدارة اإلنترنتفي تعزيز مشاركة أفريقيا  -
 تطوير ثقافة منتدى إدارة اإلنترنت األفريقي وبناء الكفاءات المؤسسية المطلوبة؛ -
ي لالستخدام اآلمن لإلنترنت من أجل التنمية االجتماعية إنشاء وتعزيز نظام بيئ -

 واالقتصادية.

( من قبل اتزيادة الوعي بشأن االستخدام الشامل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )السياس (2)
 :ما يلي السلطات العامة والمجتمع المدني، ال سيما من خالل

الت في القطاعات الرئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصا تعميمإعداد دراسات حول  -
 .مسائل الجنسينالصحة والتعليم والزراعة و 

لم مع الخدمات والتغييرات في النهج التنظيمية في جميع أنحاء العابين  ريبتقالالتوعية بشأن  -
 أكثر تعاوًنا وشاملة لعدة قطاعات تشريعاتاالنتقال إلى 

والثقة في استخدام  مانفي بناء األالبيانات والخصوصية بدء مناقشات حول أهمية حماية  -
 الرقمية. كنولوجياالت

 :القيام بما يلي الوزراء الموقرينُطلب من  .52
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ألفريقيا الرقمية كعنصر تمكين للتحول الرقمي  السياسات والنظمبأهمية مبادرة اإلحاطة علما  (0)
 والتكامل الرقمي ألفريقي؛

الوطني  على الصعيد يقيا الرقميةألفر  السياسات والنظمدعم وتيسير تنفيذ أنشطة مبادرة  (2)
 واإلقليمي والقاري؛

الخبرات وأفضل  ألفريقيا الرقمية كمساحة لتبادل السياسات والنظممبادرة  براستخدام من (3)
 الدروس المستفادة بشأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والسياسات الرقمية؛الممارسات و 

تنسيق سياسات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألطر القانونية والتنظيمية كشرط اعتبار  (2)
 مسبق إلنشاء سوق أفريقية مشتركة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/التكنولوجيا الرقمية

 إيكولوجي رقمي ألفريقيا.نظام إدارة اإلنترنت كعنصر أساسي في تطوير اعتبار   (5)

 ريديخطة عمل القطاع البباء. 

استراتيجية التحول الرقمي سهام في صياغة ( اإل0مل األنشطة الرئيسية )بسبب نقص الموارد، تش .57
 ( تنظيم منتدى رفيع المستوى بشأن التحول الرقمي البريدي.3الشامل و )

في  2102مارس  05و  02تم تنظيم المنتدى الرفيع المستوى حول التحول الرقمي البريدي يومي  .58
المنتدى الرفيع المستوى حول التحول الرقمي شاركت في وقد  ن الحكومة التونسية.تونس بدعم قوي م

البريدي الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمنظمات األفريقية والدولية والمنظمات البريدية والقطاع 
ي بين الفنية من حيث التحول الرقمي التدريجي وزيادة الوع معرفةالخاص من أجل تبادل الخبرات وال

مشغلي البريد األفريقيين بالفرص التي تتيحها ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحويلها، 
وتثمين  والشمول الماليفي األسواق، ال سيما في مجال التجارة اإللكترونية  ها واستعادة مكانتهار يتطو و 

توصيات رئيسية حول تنمية تم تقديم و نفسه على جميع المستويات. تطوير العمل البريدي الذي يعيد 
 واالندما  االجتماعي. والشمول الماليالتجارة اإللكترونية 

 :القيام بما يلي من الوزراء الموقرينُطلب  .52

 لتحول الرقمي البريديلعلما بالتوصيات الرئيسية المقدمة في المنتدى الرفيع المستوى  اإلحاطة (0)
 ؛(3)الملحق 

في االقتصاد الرقمي والخدمات المالية البريدية وكذلك اعتبار القطاع البريدي عنصرا أساسيا  (2)
 كجزء من النظام البيئي لإلدما  المالي؛
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 إدرا  رقمنة قطاع البريد في األولويات الوطنية واالستراتيجية الرقمية الوطنية؛ (3)
 تسهيل حصول القطاع البريدي على التمويل؛ (2)
ة وتقديم الخدمات الحكومية لجميع لتنفيذ السياسات الحكومي براستخدام القطاع البريدي كمن (5)

م القطاع البريدي كمنصة لتنفيذ ااستخد، و الرقمي والمالي واالجتماعي شمولالمواطنين لل
السياسات الحكومية وتقديم الخدمات الحكومية لجميع المواطنين من أجل الرقمية والمالية 

 واالندما  االجتماعي؛
 ؛استراتيجية غير نقديةة ووضع دعم رقمنة الخدمات المالية البريدي (2)
 طلب من مفوضية االتحاد األفريقي تخصيص ميزانية لبرامج البريدال (7)

  أفريقيابرنامج تطوير البنية التحتية في . جيم

بموجب المقرر  أفريقياتطوير البنية التحتية في برنامج  األفريقياعتمد رؤساء دول وحكومات االتحاد  .21
(Assembly/AU/Decl.2 (XVIII))   باعتباره البرنامج المرجعي لتطوير 2102يناير در في الصا ،
الفجوات، بناًء  أفريقيابرنامج تطوير البنية التحتية في  يسد. أفريقياالبنية التحتية اإلقليمية والقارية في 

العملية كل من التدخالت  لقيمة الملكية المحلية، وضرورة امناسب اوزن يعطيعلى الدروس السابقة، 
برنامج تطوير البنية قوم يالحاجة إلى تمويل متنوع وأهمية استراتيجيات التنفيذ السليمة. ، و والنظرية

قابلة الولوية األمشاريع ذات ل، بتقديم أجندة لبمشاورات وتحليالت مكثفة ا، مدعومأفريقياالتحتية في 
برنامج تطوير ون كي، سببساطةو . فريقياأل مدة تتوافق مع األهداف الطويلة األللتحقيق وبأسعار معقول

لتحقيق  ألنه مصمم ،عن مبادرات تكامل البنية التحتية اإلقليمية السابقة امختلف أفريقياالبنية التحتية في 
 ،أفريقيااستثمارات فعالة. يجمع هذا البرنامج أيًضا بين خطتين: الشراكة االقتصادية الجديدة لتنمية 

لتطوير البنية التحتية  وأقاليمي وشاملة في إطار واحد الرئيسية للبنية التحتياالتحاد األفريقي خطة و 
 .فريقياأل

، تم إحراز تقدم كبير في القطاعات 2102في عام  أفريقيابرنامج تطوير البنية التحتية في منذ اعتماد  .20
عداد  ، أحرزت . باإلضافة إلى ذلكهاوتنفيذ المشاريعاألربعة: إنشاء الهياكل المؤسسية والتشغيلية، وا 

. من بين أفريقيابرنامج تطوير البنية التحتية في األعضاء تقدما كبيرا في ضمان تنفيذ مشاريع الدول 
، تم تشغيلها بالفعلمشروًعا( قيد اإلنشاء أو  023) %35مشروًعا منفرًدا مدرًجا، هناك حوالي  233
ومرحلة  بين مرحلة التصميم %22، بينما يوجد هي في طور اإلعداد إلطالق عملية الشراء %07و 

 دراسة الجدوى.
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خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في تنفيذ المحرز على الرغم من التقدم الكبير  .22
لمواصلة العمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان  اسة، ال تزال هناك حاجة مأفريقيافي 

ى للجنة الفنية المتخصصة في الدورة األولفية. التحتية اإلقليمية والقار  يةالبنتنفيذ مشاريع التعجيل ب
في لومي،  2107التي عقدت في مارس والطاقة والسياحة  يةواألقاليم عبر القاريةلنقل والبنية التحتية ل
مشاورات من أجل  األفريقيبالنقل والطاقة بأن تبدأ مفوضية االتحاد  سؤولون، أوصى الوزراء الموجتو 

 2121)، أفريقياطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في خ إعداد المرحلة الثانية من
-2131) 

، الطاقة والسياحةو ، يةواألقاليم عبر القاريةالوزراء المسؤولون عن النقل والبنية طلب ، في هذا السياق .23
ية ان، خالل الدورة الث2102أبريل  07و  02العربية يومي في القاهرة بجمهورية مصر المجتمعون 

من مفوضية  ،والطاقة والسياحة يةواألقاليم عبر القاريةلنقل والبنية التحتية لللجنة الفنية المتخصصة 
 إعداد، تسريع عملية البنك األفريقي للتنمية، مع للتنمية األفريقيوكالة االتحاد و  األفريقياالتحاد 

 مع إدما ، اأفريقيية التحتية في خطة العمل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنالمرحلة الثانية من 
لبحثها   األفريقيالتحاد لسياسة الصنع ، والتي ينبغي تقديمها إلى أجهزة األبعاد الجنسانية والشبابية

 .2120اعتمادها بحلول يناير و 

 :القيام بما يلي من الوزراء الموقرين ُطلب .22

ل ذات األولوية لبرنامج تطوير البنية خطة العملمرحلة الثانية من ا بالتقدم المحرز فيعلمًا  اإلحاطة
اللجنة مكتب هيئة لالقادم جتماع الفي ا أن تشاركطلب من الدول األعضاء ، والأفريقياالتحتية في 

 صادق علىالذي سي والطاقة والسياحة يةواألقاليم عبر القاريةلنقل والبنية التحتية الفنية المتخصصة ل
 .اأفريقيالبنية التحتية في ج تطوير ذات األولوية لبرنام خطة العملالمرحلة الثانية من دراسات 

 إلى البنية التحتية والخدمات األساسية لمناطق الريفية والنائيةاوصول تسهيل ستراتيجية ا. دال

  و EX.CL/Dec.970(XXXI)، بموجب المقررين األفريقيالتحاد لسياسة الصنع أجهزة  أجازت .25
EX.CL/Dec.987(XXXII)Rev.1تسهيل وصول لاستراتيجية درة بشأن وضع مشروع ، المبا

مات البنية األساسية من خالل خداألساسية إلى البنية التحتية والخدمات ناطق الريفية والنائية الم
نهج استراتيجي رفيع المستوى من أجل  وضع فيغرض من االستراتيجية المركَّبة ال. ويتمثل المتكاملة
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 فيوالخدمات المتكاملة والمستدامة في المناطق الريفية والنائية  لتحتيةمشاريع البنية االتنفيذ الفعال ل
 القارة.

الخدمات األساسية )الطرق والطاقة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  التي تقدمتواجه المشاريع  .22
والمياه( على طول الممرات الرئيسية وفي المناطق النائية تحديات مختلفة وتتطلب استخدام 

 شقين:من ستراتيجية تكون االت، العمليةتسهيل من أجل و ات مختلفة. تكنولوجي

 يتعين على مشاريع البنية التحتية أن تدمج توفير جميع الخدمات على طول الممرات الرئيسية ،
األساسية كحزمة في برامجها من خالل سياسة "حفر مرة واحدة" تسمح بإنفاق الوصول إلى الخدمات 

. تشكل الريفية المحيطة بتكلفة هامشية ول الممرات الرئيسية في المناطقاألساسية المقدمة على ط
في المائة من  81إلى  71أعمال الحفر والخنادق الالزمة لوضع كابالت األلياف البصرية ما بين 

، والتي سيتم استخدامها الحًقا أنابيب التمديد أثناء بناء الطرق، بينما ثبت أن التكلفة اإلجمالية
. يجب استخدام 1الطرقتكلفة بناء من إجمالي  %12,1، قد تكون أقل من يةأللياف البصر لكابالت ا

نفس البرمجة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة على الشبكة عن طريق إضافة أنابيب يمكن إقراضها الحًقا 
 لموفري اإلنترنت.

 الخاصة. ومع ذلكل نية مبتكرة وقابلة للتشغيل بواسطة الهياكف، تتوفر حلول في المناطق الريفية ،
، كما أنه د نفقات رأسمالية وتشغيلية عاليةا يول، مم  يصعب الوصول إلى المناطق النائيةغالًبا ما 

 عكس الوضع وجذب المشغلين كين. إن  يمثل إمكانات منخفضة فيما يتعلق بإيرادات المستهل
 كنولوجيام الدولة والتالوصول إلى الخدمات األساسية للسكان أمر ممكن من خالل الجمع بين دعو 

، توفر تقنيات مثل االتصال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المبتكرة ونماذ  األعمال. من خالل
النفقات الرأسمالية  أو ي ال يفرض التثبيت أعمال البناء الثقيلةتوالالالسلكي من نقطة إلى عدة نقاط 

بين  حتية وكذلك شبكة الوصول الالسلكيالت، ومن ناحية أخرى إمكانية مشاركة هذه البنى المرتفعة
. فيما يتعلق بتوفير الطاقة خار  الشبكة، توفر أفريقيا، يبدو أنه حل ناجع في مزودي خدمة اإلنترنت

تقنيات مثل أنظمة الشبكات الصغيرة أو الصغيرة بدائل مثيرة لالهتمام لمشاريع البنية التحتية المكلفة 
 دولتتمثل الخطة في أن تساهم ال، اعتماًدا على السياقات الوطنيةة بدرجات متفاوتو على الشبكة. 

واحدة" ال ةحفر ال، وفًقا لسياسة "لبنى التحتية االقتصادية الريفيةبناء مجموعة كاملة من ا في تمويل
ة وتغطية تكنولوجيا المعلومات ائيكهربمد الطاقة ال، الممرات الرئيسية )الطرق الريفيةعلى طول 

                                                 

 1  
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، ثم تشغيل وبنائها، العملية مالياً  بدعمالخاص لقطاع ن من او المشغلعلى أن يقوم واالتصاالت( 
 وصيانة هذه البنى التحتية على أساس تجاري. توفر نماذ  المشاركة في البنية التحتية أو التبادلية أو

واًل و تكامل الخدمات أو نماذ  "الدفع حسب االستخدام" حلالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أ
مصلحة اقتصادية في تشغيل البنية لحصول على للمشغلين من القطاع الخاص لف قابلة للتكي  متعددة 

 التحتية للخدمات األساسية في المناطق الريفية.

 الفوائد الرئيسية المتوقعة من هذا النهج:فيما يلي  .27

 ؛دة للسكانجدي: تكامل أسواق العمل والسلع، وبالتالي توفير فرص اقتصادية فعالية الكلفة 

  المساهمة في نمو االقتصادات المحلية و اآلثار االجتماعية واالقتصادية: تعزيز االندما  االجتماعي؛
االستفادة من التطورات في تكنولوجيا و تنمية الصناعة المحلية؛ و من خالل تنمية الصناعة المحلية؛ 

قة كافية وموثوقة وبأسعار طاتوفير و المعلومات واالتصاالت في توفير الخدمات اإللكترونية؛ 
مكانيات االطالع على أسعار المنتجات في األسواق الوطنية/الدولية؛معقولة  ؛ وا 

 الت على التعاون التكامل السريع للقارة: يشجع النفاذ إلى تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصا
تصاالت إلى زيادة إمكانية ؛ سيؤدي تحسين قطاعي النقل وتكنولوجيا المعلومات واالالدولي بال حدود
 الوصول والتنقل.

 :القيام بما يلي من الوزراء الموقرينُطلب  .28

 ؛علما بالتقدم المحرز اإلحاطة (0)
 ؛تقديم التوجيه بشأن المضي قدما (2)
ستراتيجية والمشروعات الرائدة الاصياغة ب التعجيل)أ(  األفريقيمفوضية االتحاد الطلب من  (3)

 )الطائرات المسيرة( ات المتعلقة بالطائرات بدون طيارشريع)ب( وضع مبادئ توجيهية بشأن الت
 الطيران". -نقل تال -ج متكامل "الخدمات األساسية في إطار نه

 إلدارة اإلنترنت  األفريقيالمنتدى . هاء

في القاهرة في  ولوعقد اجتماعه األ 2100عام  اإلنترنت فيالمنتدى األفريقي إلدارة تم إطالق  .22
لخامس والسادس والسابع في ت اجتماعات المنتدى الثاني والثالث والرابع وا. وعقد2102سبتمبر 
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تولت مفوضية االتحاد  ربان وشرم الشيخ والخرطوم على التوالي.و أديس أبابا ودو ، أبوجاو ، نيروبي
 .2102دارة اإلنترنت في عام األفريقي إل لمنتدىلاألفريقي دور األمانة 

. للمنتدى األفريقي إلدارة اإلنترنتلبنات دارة إل اإلقليميةدون قليمية و اإلإدارة اإلنترنت  منتدياتتمثل  .71
 منتديات إلدارة اإلنترنتفي الوقت الحالي على  األفريقيالجغرافية لالتحاد  األقاليمجميع وجد في ت

تمشيا مع إعالن و الوطنية.  منتديات وطنية إلدارة اإلنترنت ولكن ليس لدى جميع الدول األعضاء
وتكنولوجيا  االتصالالمؤتمر الرابع لوزراء االتحاد األفريقي المسؤولين عن الصادر عن  الخرطوم

ووكالة النيباد على تشجيع المجموعات  األفريقي، تعمل مفوضية االتحاد المعلومات واالتصاالت
جميع إقامة حوار بين من أجل  اإلنترنتيات وطنية إلدارة على دعم إنشاء منتد"االقتصادية اإلقليمية 

قضايا التنمية وتسهيل مشاركة لغرض  لوجيا المعلومات واالتصاالتأصحاب المصلحة بشأن تكنو 
دارة المنتدى العالمي إل وكذلك في دارة اإلنترنتالمنتدى األفريقي إل وعمليات ةان في المنطقالبلد

 ". اإلنترنت

في  2102دارة اإلنترنت لعام إل األفريقيمنتدى لاالجتماع الثامن ل األفريقينظمت مفوضية االتحاد  .70
 حدثين تمهيديين هامين وهما. كما تم تنظيم في نجامينا، تشاد 2102سبتمبر  02إلى  01الفترة من 

رسمًيا  هالذي افتتح الشباب األول إلدارة اإلنترنتمنتدى و المدرسة األفريقية السنوية إلدارة اإلنترنت 
 نائب رئيس مفضوضية االتحاد األفريقي.

لتمكين  بشأن إدارة اإلنترنت بناء القدراتمن مبادرات  اعددا كبيرً  األفريقيوضية االتحاد تنفذ مف .72
العالمية.  منتديات إدارة اإلنترنتفي مناقشات شكل فعال من المشاركة ب ريقيينأصحاب المصلحة األف

قليمية وقارية لبناء القدرات، بما في ذلك تدريب مدربين ع حلقاتتم تنظيم  إقليميين مل وطنية وا 
كان . أفريقياخبيرًا  71حوالي  شارك فيهافي أديس أبابا، إثيوبيا و  2102في مايو  اتم عقده ووطنيين
مجموعة أساسية من المدربين الوطنيين واإلقليميين الذين  إيجادن برنامج تدريب المدربين هو الهدف م

 صعيدين الوطني واإلقليمي.على ال الرقمية فريقياأل السياسات والنظممبادرة لسيكونون سفراء 

 :القيام بما يلي نيموقر الوزراء المن  ُطلب .73

 ؛، أن تقوم بذلكدارة اإلنترنتيات وطنية إلمنتد بعد تنشئ تشجيع الدول األعضاء، التي لم (0)
 ةإدارة اإلنترنت الوطنيمنتديات ومالية لدعم  فنيةول األعضاء على تخصيص موارد تشجيع الد (2)

 ؛ةواإلقليمي
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باعتبارها أداة ، منتديات إدارة اإلنترنتاألفريقية لمنظمة الاألعضاء على دعم  تشجيع الدول (3)
بشأن مواقف موحدة  إلىمن التوصل  ريقيينفتمكين األية متعددة أصحاب المصلحة للقار 
 ؛إدارة اإلنترنتمبادرات المتعلقة ب مسائلال

عيدين الوطني واإلقليمي من دارة اإلنترنت على الصإل األفريقيإنشاء وتعزيز أكاديمية االتحاد  (2)
 الشباب؛ في أوساطوخاصة  إدارة اإلنترنتأجل بناء القدرات في مجال 

المنتدى ميزانية سنوية لتنظيم ودعم تخصيص االلتزام ب األفريقيطلب من مفوضية االتحاد ال (5)
 األفريقي السنوي إلدارة اإلنترنت، وأكاديمية إدارة اإلنترنت. 

 

 األمن السيبراني دال.

بشأن األمن السيبراني وحماية البيانات  األفريقياتفاقية االتحاد  األفريقيمفوضية االتحاد  عتوض .72
رؤساء دول مؤتمر لالدورة العادية الثالثة والعشرون  اتهة )اتفاقية ماالبو(، التي اعتمدالشخصي

 نظمتة ماالبو، . ومنذ اعتماد اتفاقي2102ماالبو في يونيو المتعقدة في ، األفريقيوحكومات االتحاد 
عمل لبناء القدرات في مجال األمن السيبراني، بالتعاون مع شركائنا  حلقات األفريقيمفوضية االتحاد 

قافة األمن السيبراني وبناء ، والمجتمعات االقتصادية اإلقليمية والدول األعضاء، لتعزيز ثالرئيسيين
، ولصالحهمريقيين ت من قبل المواطنين األفتصاالوالثقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات واال ماناأل

 :بشأن ما يلي للدول األعضاءوتوفير التوجيه بشأن سياسة األمن السيبراني وتعزيز القدرات السيبرانية 

 ،السيبرانيةمنع الجريمة  -
 ،إلنترنت وحماية البيانات الشخصيةافي استخدام الخصوصية  -
 ؛ انيإعداد استراتيجية السيبرانية والتشريع السيبر  -
ق االستجابة للطوارئ فر اسوبية / فرق التصدي للحوادث الحإعداد آليات االستجابة للحوادث مثل  -

 الحاسوبية. 

، مبادئ توجيهية اإلنترنت ، بالتعاون مع جمعيةاألفريقيوضعت مفوضية االتحاد وفضال عن ذلك،   .75
". نشرت مفوضية فريقياالشخصية أل" و "حماية البيانات أفريقيابشأن "أمن البنية التحتية لإلنترنت في 

، تقريًرا عن انتيك ووزارة الخارجية األمريكيةسيمشركة ، بالتعاون مع 2102في عام  األفريقياالتحاد 
 .أفريقيافي  سيبرانيةن السيبراني والجرائم الاتجاهات األم
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 األفريقياالتحاد "إعالن  2108في عام  األفريقيالمجلس التنفيذي لالتحاد جاز ، أذلك باإلضافة إلى .72
 2123ألجندة  ئيسيتمد "األمن السيبراني كمشروع ر بشأن إدارة اإلنترنت وتطوير االقتصاد الرقمي" واع

 ". األفريقيتحاد لال

ناشئة المتعلقة باألمن نظًرا للحاجة إلى مشورة سليمة وقائمة على توافق اآلراء بشأن القضايا ال .77
خطوات إلنشاء فريق خبراء أفريقي لألمن السيبراني،  ريقياألف، اتخذت مفوضية االتحاد السيبراني
، وتتمثل مهمتهم الوحيدة في تقديم المشورة إلى ةاألفريقي قاليمعضًوا يمثلون األ 05إلى  01ن يتكون م

من الخطوات المهمة األخرى التي و األمن السيبراني. المتعلقة بمسائل حول ال األفريقيمفوضية االتحاد 
السياسات مبادرة بالتعاون الوثيق مع االتحاد األوروبي إطالق " األفريقياالتحاد  اتخذتها مفوضية

اإلنترنت في مجال  ريقييناألفيعد بناء قدرات مجموعات أصحاب المصلحة و . الرقمية فريقياأل والنظم
ارة المتعلقة بإدمسائل الدولة بشأن  55غ عددها البال األفريقيفي جميع الدول األعضاء في االتحاد 

 السياسات والنظممبادرة من بين المسارات المهمة لـ المرونة السيبرانيةاإلنترنت واألمن السيبراني / 
على المستويات الوطنية على إدارة اإلنترنت دار الدورات التدريبية من المتوقع أن تُ و . الرقمية فريقياأل

ضمان وصول جهود بناء القدرات إلى واإلقليمية والقارية. سيتم توفير مواد التدريب عبر اإلنترنت ل
 .يناألفريقي السياسات صانعيو أكبر عدد ممكن من مجتمعات اإلنترنت 

دولة  02ر خمس سنوات على اعتماد رؤساء الدول، تم التوقيع على اتفاقية ماالبو من قبل بعد مرو  .78
. باإلضافة إلى وغينيا وغانا()السنغال وناميبيا وموريشيوس  أعضاء دول ولم تصدق عليها سوى خمس

 يجعل، مما القارة في منخفض ةالسيبراني اتوالتشريعالستراتيجيات وااعتماد السياسات  معدل فإن  ذلك، 
 البيانات وحماية السيبرانية جرائمالب يتعلق فيما خاصة ،بالتحديات مليًئا القارة في السيبراني األمن

 .الشخصية

 :القيام بما يلين يالوزراء الموقر من ُطلب  .72

جميع الموارد  بتوفير األفريقيوالدول األعضاء في االتحاد  األفريقيطالبة مفوضية االتحاد م (0)
 .األفريقيالتصديق على اتفاقية ماالبو لالتحاد ب تعجيلالالزمة لل

على تقييم أحكام اتفاقية ماالبو والمبادئ التوجيهية  األفريقيحث الدول األعضاء في االتحاد  (2)
 .األفريقي سيبرانيالفضاء الزيادة أمن ت من أجل لتحتية لإلنترنالمتعلقة بأمن البنية ا

 :للقيام بما يلي األفريقيمفوضية االتحاد  كليفت (3)



AU/STC-CICT-3/EXP/Rpt 
Page 26 

 

 تسهيل اعتماد االستراتيجيات الوطنية لألمن السيبراني؛ .أ
دول األعضاء في االتحاد تسهيل اعتماد التشريعات الوطنية لألمن السيبراني من قبل ال .ب

 ؛األفريقي
لتنفيذ برامج األمن السيبراني  كافيةالموارد ال تخصيص األفريقيمفوضية االتحاد الطلب من  (2)

بما في ذلك تقديم المساعدة للدول األعضاء  بالغ األهمية،تعلقة بهذا المشروع الرائد الالشاملة الم
نشاء الالعتماد ا األفريقيفي االتحاد  ث فرق التصدي للحوادستراتيجيات والتشريعات السيبرانية وا 

 فرق االستجابة للطوارئ الحاسوبية.اسوبية/الح
 :للقيام بما يلي األفريقياالتحاد كليف مفوضية ت  (5)

 ؛ت وطنية إلدارة األمن السيبرانيتمكين الدول األعضاء من إنشاء وكاال .أ
فاذ إنواألعمال المعنية بالمشرعين والمجتمعات الفنية بناء القدرات لصانعي السياسات/ .ب

 ؛القانون
 .وآلية للتعاون اإلقليمي والمساعدة المتبادلةوضع إطار  . 

 األفريقية شبكة اإللكترونية . الهاء

 مفوضية االتحاد األفريقيحكومة الهند و  هو مشروع مشترك بين اإللكترونيةة األفريقيمشروع الشبكة  .81
 ات، وكذلك الخبر يم الجيدبناء القدرات من خالل نقل التعل علىالمساعدة في هدفه الرئيسي  يتمثل

من قبل بعض من أفضل  األفريقيالطبية عن بعد إلى الدول األعضاء في االتحاد واالستشارات 
دولة عضو في  28الشبكة في  إنشاء، 2107مارس  وتم منذالمؤسسات األكاديمية والطبية الهندية. 

 مع اإلنجازات التالية: األفريقياالتحاد 

 ؛الجامعية والدراسات العليا خصصاتعلى شهادات في مختلف التطالب  22111حصول  -
 ؛داستشارة طبية عن بع 771أجريت  -
 .للممرضات واألطباءدورة تدريبية مستمرة في المجال الطبي  2,711تم عقد  -

وسلمت البنية التحتية  ، أوقفت حكومة الهند جميع الخدمات المقدمة من خالل الشبكة2107 يوليوفي  .80
ة حكومة داكار تحت رعاي ركز الشبكة الواقع في ضاحيةالتي وضعت م مفوضية االتحاد األفريقيإلى 

ما يتم البحث عن حل ريث ،رسوم الكهرباء والماءغطية السنغال. وفي الوقت نفسه، تواصل السنغال ت
 الستئناف أنشطة هذا المشروع.
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ين لجنة الممثل إلىالمفوضية قدمها رئيس استدامة الشبكة،  عنتقارير  األفريقيأعدت مفوضية االتحاد  .82
من الدول  ايطلب فيه مؤتمرإلى أعضاء ال اتخطاببعث رئيس المفوضية لتنفيذي. والمجلس االدائمين 

 األعضاء دعم استدامة الشبكة.

في منعقدة ، الواالتصال تكنولوجيا المعلوماتلإلعالم و اللجنة الفنية المتخصصة الجتماع الثاني في ا .83
القيام ، مفوضيةطلب الوزراء الموقرون من ال ،2107نوفمبر  22ى إل 21أديس أبابا في الفترة من 
 :بجملة أمور، منها ما يلي

ئيسي كمشروع ر  الشبكة اإللكترونية األفريقيةاستكشاف الموارد المالية المناسبة لمواصلة تشغيل  -
 ؛األفريقيالتحاد ل 2123ألجندة 

لمواصلة تشغيل الشبكة بتخصيص موارد مالية كافية  األفريقيسياسة االتحاد ألجهزة صنع التوصية  -
 .2123التي تعد مشروعا رئيسيا ألجندة ، األفريقيةاإللكترونية 

تجدر اإلشارة إلى أن نتائج دراسة االستدامة قدرت و . مقرراتلمجلس التنفيذي جميع هذه الا أجاز  .82
 سنوًيا.دوالًرا أمريكًيا  2,220,221 ية للشبكة اإللكترونية األفريقية بمبلغتشغيلالنفقات الإجمالي 

 :القيام بما يلين يالوزراء الموقر من  بلطُ  .85

نقل األصول المشتركة للشبكة تحت إدارة المنظمة اإلقليمية لالتصاالت المفوضية طلب من ال (0)
  الساتل. عبر

 (2123-2108استراتيجية االتصال والدعوة ) .واو

 تراتيجية لالتصالاس دعائم األولوية لثالث (2023-2018)استراتيجية االتصال والدعوة  تعطي .82

 2123وتعزيز أجندة  األفريقيبناء هوية العالمة التجارية لالتحاد  (0
 من خالل الدعوة والعالقات العامة األفريقيمنظمة االتحاد ظهور زيادة  (2
 .االتصاالتمجال  بناء قدرات الموارد البشرية المستدامة والكفاءة في (3

 
 :حالة التنفيذ كما يليتم اإلبالغ عن  .87

 2123 ألجندةوالترويج  األفريقيالعالمة التجارية لالتحاد  . بناءألف
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 مديرية االتصال واإلعالم: اتخذت 2123وتعزيز أجندة  األفريقيبناء هوية العالمة التجارية لالتحاد  .88
يشمل ذلك ما . و األفريقيالعديد من المبادرات الرئيسية حول بناء هوية أقوى للعالمة التجارية لالتحاد 

 :يلي

والذي  األفريقيهوية العالمة التجارية واالتصاالت لالتحاد نمط لأول دليل على اإلطالق  إعداد (0)
وأجهزته لضمان التوحيد  األفريقيلالتحاد ترويج رجعية لجميع مواد االتصال واليعد بمثابة نقطة م

د واحدة وقوية لالتحا تجاريةعالمة وخلق  األفريقيعن العالمة التجارية لالتحاد  رويجفي الت
 .األفريقي

جراءات االتصاالت لالتحاد  إعدادمديرية االتصال واإلعالم عملية بدأت  (2) أول دليل لسياسات وا 
بما في  األفريقيداخل االتحاد  االتصاالتوتنظيم بشأن إدارة  إرشادات، والذي سيوفر األفريقي

 شبكاتالرسميين و  جارية والمتحدثينذلك القضايا المتعلقة بمشاركة وسائل اإلعالم والعالمات الت
استخدام وحماية المواد و  سياسة المنشوراتو ، اإللكترونية قعاسياسة المو و التواصل االجتماعي 

ة حقوق النشر والعالمات ، وحمايمن خالل منح الحقوق األفريقيالسمعية والبصرية لالتحاد 
في  واالتصال تغطية االنتخابات خالل ، باإلضافة إلى المبادئ التوجيهية لالتصال التجارية
 .األزماتحاالت 

السواحيلية والعربية  اتباللغ األفريقيبإنتا  ونشر نشيد االتحاد  مديرية االتصال واإلعالمقامت  (3)
ة األفريقيوالشعوب واإلنجليزية والفرنسية والبرتغالية واإلسبانية لتعزيز الوحدة والتضامن بين البلدان 

 . األفريقيالتحاد دافع عنها اية التي األفريقي النهضةوروح 
كل من وسائل اإلعالم التقليدية  عبر 2123 ألجندةالترويج  مديرية االتصال واإلعالمواصلت  (2)

منطقة  -ئيسيةالم وثائقية عن المشاريع الر أف 2، 2108وأنتجت في عام  ابر اإللكترونيةنوالم
سكات البنادق ، و القارية األفريقيةالتجارة الحرة  ، تراتيجية األفريقية للسلعاالس، و 2121بحلول عام ا 

 مديرية االتصال واإلعالمتعتزم و . أفريقياوبرنامج تطوير البنية التحتية في  ،ران إنغاوسد غ
األفريقي الشامل برنامج التتعهد بإنتا  أفالم عن  ، حيث2102مواصلة هذا المسعى وفي عام 

 .األشخاصتنقل وحرية  األفريقي زوالجوا السوق األفريقية الموحدة للنقل الجويلتنمية الزراعية و ل
مع العديد من شبكات الخطوط الجوية )الخطوط الجوية شراكات  مديرية االتصال واإلعالمأقامت  (5)

درا  أجندة ( إلأفريقيا، الخطوط الجوية لجنوب كينية، الخطوط الجوية اإلثيوبية، مصر للطيرانال
وتروجيها لدى الجماهير األفريقية برامجها اإلعالنية والترويجية، بهدف تعريفها  في 2123

 والعالمية. 
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في عام  مديرية االتصال واإلعالم، تعهدت 2123زيز مشاركة الشباب مع أجندة تعمن أجل  (2)
حول نطاقا وسع األجماهير الو  أفريقيابإنتا  مقاطع فيديو متحركة إلعالم وتثقيف شباب  2102

وكذلك أولويات دافها، ، وأه2123ندة ، وتطلعات أجئيسيةوالمشروعات الر  2123أجندة هية ما
مع شركاء إعالميين لدعم  مديرية االتصال واإلعالم، تعمل تنمية الوطنية. باإلضافة إلى ذلكال

 .2102والتي أطلقت في عام  2120بحلول عام مليون  0 الشبابية مبادرةلالترويج ل
بقيادة رئيس مفوضية االتحاد وال مكافحة فيروس اإليبلاألفريقي الموارد ترويجا لمنتدى جهود تعبئة  (7)

استخدام جميع مديرية االتصال واإلعالنم  واصلت 2102ديسمبر  2يعقد في سُ الذي األفريقي 
 المنصات المتاحة للتواصل بشأن هذه المسألة.

 : إنتا  كتاب الحقائق األفريقية كتاب السجالت األفريقية

من أجل إصدار  تاب السجالت األفريقيةكإعداد واصلت مديرية االتصال واإلعالم العمل على  (0
تطلع وتحديدا ال 2123 ألجندةالذي تم اعتماده كأحد أدوات الترويج  كتاب الحقائق األفريقية

الذي يسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية القوية والتراث المشترك والقيم واألخالق في الخامس 
 أفريقيا. 

من حكومة جمهورية زيمبابوي لتمكين الجهود  تم تأمين التمويل األولي والمساحة المكتبية (2
 الطبعة األولى؛صدار المبذولة إل

حضره  2108ُعقد مؤتمر ألصحاب المصلحة لجمع التبرعات في هراري، زمبابوي في مارس  (3
 ن.يالدولياإلنمائيين  شركاءالممثلون من االتحاد األفريقي والدول األعضاء و 

فريقية في يناير تحاد األفريقي وكتاب السجالت األتفاهم بين مفوضية االالتم تجديد مذكرة  (2
  ةللتعاون في إصدار الطبعة األولى من كتاب الحقائق األفريقي 2102

باحثًا من مختلف البلدان األفريقية للعمل  35لجمع  2102تم تخصيص شهري سبتمبر وأكتوبر  (5
ؤتمر الدولي لعملية لميوًما دون توقف في مخيم )ا 21الطبعة األولى على مدار إعداد على 

 صنع حقائق إفريقيا(؛
هيئة تحرير رفيعة المستوى في العملية التي يتمثل دورها في مراجعة المنشور قبل  إشراكيتم 

دولة االتحاد األفريقي. سيتألف هذا المجلس من رئيس سابق لصنع سياسة تقديمه إلى أجهزة 
محررين من  5التاريخ األفريقي و باحثين معترف بهم دولًيا في  7وحكومة في وضع جيد، و 

 فريقيا.أالدولية في اإلعالمية مؤسسات ال
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 تحسين رؤية الشركات والدعوة والعالقات العامة
 تم اإلبالغ عن التقدم المحرز في تحسين االستخدام الرقمي على النحو التالي: .82

أكثر عة وواجهة إطالق موقع االتحاد األفريقي مع قائمة موس أعادت مديرية االتصال واإلعالم -
 االستخدام.سهولة في 

االتحاد األفريقي، الذي تم إطالقه  دليلتطبيقات األجهزة المحمولة، على سبيل المثال  أنشأت -
 2102والمشتريات في نوفمبر  2123 أجندةبالفعل. يتم التخطيط لتطبيقات 

 لى سبيل المثال،الرقمية. ع نابرلعالمة التجارية والمشاركة في المل بروز أكبرولوحظ أيضا  -
متابع( في  380,311، وبلغ حاليا 2107متابع في عام  321,111الفيسبوك )كان عدد المتابعين 

 ،(%75 – 237,111، وارتفع حاليا إلى 2107متابع في  222,111)كان عدد المتابعين  التويتر
 – 2,711، وارتفع العدد إلى 2107مشتركين في  0502وفي اليوتوب )بلغ عدد التابعين 

201%) 

 مشروع استوديو االتحاد األفريقي

بالتعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا إلنشاء استيديو داخلي لالتحاد مديرية االتصال واإلعالم تعمل  .21
بدأ رقمنة  –بدأت رقمنة  المواد السمعية البصرية في المكتبة  ,2121األفريقي، يتوقع إطالقه في قمة 
واألشرطة، وأشرطة ، األفالم الصور الفوتوغرافية ، األفالم ، بكرات -مكتبة المواد السمعية والبصرية 

منظمة الوحدة  فترة إنشاءوما إلى ذلك. لوحظ أن بعض المواد القيمة يعود تاريخها إلى  الفيديو 
 ها والحفاظ عليها من أجل استرجاعها. رقمنة لتخزينالوتحتا  إلى  0223األفريقية في عام 

 االتحاد األفريقيومواثيق معاهدات صديق على للتوقيع والتالدعوة 

منشورات حول التصديق على المعاهدات والمواثيق،  مديرية االتصال واإلعالم بنشر وتوزيع قامت .20
شبكات تم الترويج على . فريقياالتحاد األالتي يصدرها   ECHO "الصدى" كقاعدة بيانات من مجلة

 التذكارية لالتحاد األفريقيمناسبات ال/مواعيداالجتماعي فيما يتعلق بال التواصل

 سائل اإلعالمالتفاعل مع و 

)بالتعاون مع  2123شبكة الصحافيين األفريقيين ألجندة وأطلقت  رية اإلعالم واالتصالأنشأت مدي .22
 نيبادال - االتحاد األفريقي للتنمية وكالة
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 جوائز االتحاد االفريقي لوسائل اإلعالم

. 2123جندة للترويج ألرابطة اإلعالميات األفريقيات في شراكة مع  ممديرية االتصال واإلعال أقامت .23
في مجاالت:  أفالم وثائقيةإلنتا   ندوالر أمريكي لكل منه 2111منحت خمس صحفيات أفريقيات 

سكات البنادق بحلول  ،منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية جواز السفر األفريقي وحرية و ؛ 2121وا 
 المرأة والتجارة الحرةو لتجارة الحرة والهجرة؛ او ؛ تنقل األشخاص

 81فريقي الوصول إلى تتيح لالتحاد األ، 22تليفزيون أفريكا مذكرة تفاهم مع شبكة على تم توقيع  .22
التحاد األفريقي لإلذاعة واتحاد الصحفيين األفريقيين، من بين التعاون في زيادة ذكرت و  .مليون أسرة

. تم لخاصة بهم لنشر األخبار حول برامج االتحاد األفريقي وأنشطتهحيث استخدام شبكات الصحفيين ا
 عالمفريقي السنوي لإلاالتحاد األفريقي في اليوم األتمثيل 

 قدرة وكفاءة الموارد البشرية في االتصاالت

العمل السنوية األولى للتدريب على  حلقة 2107أطلقت مديرية االتصال واإلعالم في عام  .25
جراء تدريب في جهزة إلواألمفوضية االتحاد األفريقي مسؤولي االتصاالت من ة ، بمشاركاالتصاالت

الثالثة في األسبوع األول  دورةقدت اللتعزيز المهارات والمعارف. عُ  مجالبيئة جماعية مع خبراء في ال
 أيضًا بتوفير التدريب على التواصل لقيادة مفوضية مديرية االتصال واإلعالم قامت من شهر أكتوبر.

 االتحاد اإلفريقي مثل المفوضين، فيما يتعلق بالمشاركة اإلعالمية

 التحديات
 :التي تمت مواجهتهاالتحديات فيما  .22

 الميزانية المخصصة للدعاية واإلعالن للترويج ألنشطة االتحاد األفريقي محدودة للغاية -
منافسة لعمل في الدول األعضاء التي تتمتع بوسائل إعالم خاصة تعترض اتحديات هناك  -

. تطلب وسائل اإلعالم الخاصة من هاتتمتع بفعالية أكبر من، و وسائل اإلعالم الحكوميةل
 ابرها.على مننشر محتواه االتحاد اإلفريقي الدفع ل

( موظفين 7حيث يتعين على سبعة ) – قيودا موظفو مديرية االتصال واإلعالميواجه  -
 .احتياجات المنظمة بأكملهاإعالميين فقط تلبية 
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وضع الشركاء في أقسام فردية لدعم  -اإلعالميين  موظفينالص التنسيق والمساءلة بين نق -
مما يؤدي إلى اتصال غير متزامن ال  البرامج دون أي مساءلة أمام مديرية االتصال واإلعالم

 .االتحاد األفريقي بالضرورة عود بالنفعي
 التأخير في تنفيذ المشاريع( أشهر إلى 2-2عملية الشراء )ما يصل إلى طول وصعوبة ؤدي ي -

 

 وتم تلقي مدخالت على النحو التالي: المعلوماتو  تاالتصاالعن تقرير التمت مناقشة  .27

 :القيام بما يليإلى ن يالوزراء الموقر وعقب المناقشات، ُدعي  .28

على العمل الذي أنجزته لبناء هوية العالمة التجارية  مديرية االتصال واإلعالماإلشادة ب -
جراءات إلضفاء الطابع االحترافي على االتصاالت داخل  فريقياأللالتحاد  وتنفيذ عمليات وا 
العالمة التجارية  نمطدليل إعداد ضمان  األفريقيطلب من مفوضية االتحاد الو  ،المنظمة

جراءات االتصالواالتصاال  داخل المنظمة. ت وسياسات وا 
سبة )بشرية ومادية مناموارد واقعية و  تخصيص األفريقيمفوضية االتحاد  الطلب من  -

لتمكينها من التواصل بشكل أفضل وفعال مع  مديرية االتصال واإلعالم بناء قدراتومالية( ل
وسائل اإلعالم بطريقة استراتيجية  ابرالمصلحة والجمهور على مختلف منمختلف أصحاب 

 .ومتسقة
م مثل األفال ريقياألفتشجيع المذيعين الوطنيين على دعم نشر المحتوى الذي ينتجه االتحاد  -

لوطنية والمحلية للوصول إلى األفالم المنتجة إلى اللغات ا رجمةالوثائقية بما في ذلك دعم ت
 أكبر. جمهور

الستمرارها في التواصل مع وسائل اإلعالم  مديرية االتصال واإلعالمبكذلك اإلشادة   -
لتنفيذ  واإلعالم مديرية االتصالدعم  األفريقيطلب من مفوضية االتحاد الو ، ةاألفريقي

طالق جوائز االتحاد  بما في ذلك  2120-2121لوسائل اإلعالم خالل الفترة  األفريقيوا 
 ؛توفير الدعم الالزم لضمان تنفيذه الفعال

التعجيل على  األفريقيلعرضها مساعدة مفوضية االتحاد  أفريقيابجمهورية جنوب  اإلشادة  -
مديرية على دعم  األفريقيفوضية االتحاد وتشجيع م األفريقيإطالق استوديو االتحاد ب

والدولة العضو لضمان إطالق استوديو يعمل بكامل طاقته في عام  االتصال واإلعالم
2121 
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الجهود التي بذلتها مفوضية االتحاد األفريقي وكتاب السجالت األفريقية بشأن العمل اإلشادة ب -
الطبعة إصدار ي على تمويل حكومة جمهورية زيمبابو لشكر وتقديم الالمنجز حتى اآلن 

على أساس  الالحقةطبعات إلى تمويل ال ، في الوقت نفسه،الدول األعضاءودعوة  األولى
 .التناوب

 عاشرا. ما يستجد من أعمال 

 ما يلي: حولدمت عروض قُ  .22

 ت(نجمعية اإلنتر واالتصاالت )تعزيز خدمات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات  -
 لى المناطق الريفية )جمعية اإلنترنت(الشبكات المجتمعية والوصول إ -
 الذكاء االصطناعي )مصر( -

 
 :االقتراحات التالية ،حول الذكاء االصطناعيالذي قدمته مصر العرض  تضمن .011

الذي يمثل احتياجات  االصطناعيبشأن الذكاء  وحدموقف أفريقي م على صياغةالتعاون  -
أثير الذكاء ويشمل ذلك ت ولية. يمكن استخدامه في المحافل الد ،وطموحات الشعب األفريقي

الرقمية والمنظورات الفنية التكنولوجيا على التعليم والمجتمع واالقتصاد وفجوة  االصطناعي
 ؛واألخالقية

، يقوم قائمة، بالتعاون مع المبادرات الللذكاء االصطناعيأفريقي  فكريإنشاء مركز  -
 مثل األفريقية للتعاون فيهاباستكشاف وتحديد المجاالت ذات االهتمام المشترك للدول 

الشراكات مع و أهداف التنمية المستدامة؛  2123أجندة  مشاريع التنمية بما يتماشى مع
 ؛المنظمات الدولية وهيئات التمويل

في لبناء القدرات، مع مراعاة احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية أفريقي وضع إطار  -
 ومن أمثلة ذلك ما يلي:القارة. 

 العلمية نمية المهارات المشتركة للشباب األفريقي، مثل معسكرات البياناتبرامج ت 
  الذكاء االصطناعيمن  تأثرينللعاملين الم اتالمهار  صقلو  المهاراتتنمية برامج 
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 . اختتام االجتماعحادي عشر

الم عي ريتشر، مديرة اإلليزل عن السيدة وين موسابايانا ممثلة ، شكرت السيدةفي كلمتها الختامية .010
بها جرى ، على الطريقة الفعالة التي ، جميع المندوبيناألفريقيفي مفوضية االتحاد  واالتصال

 وقشت.االجتماع وأبرزت أهمية القضايا التي نُ 

م والتزامهعلى مواظبتهم ، أعرب الرئيس المهندس أبيوت سينامو عن امتنانه للمشاركين من جانبه .012
تنفيذه بحماس من قبل جميع و التحول الرقمي  اعتماده في مداوالت اللجنة. كما أكد على أملخالل 

 أصحاب المصلحة.


